
 AKO SA V ŠKÓTSKU SPRÁVAŤ K POZOSTALÝM: 

• Mali by sme s sa k nim správať súcitne, láskavo a s empatiou. 
• Všetci by sme mali počúvať, brať ohľad a rešpektovať ich želanie, rozhodnutie a presvedčenie. 

ŠKÓTSKO BY MALO BYŤ MIESTO, KDE: 

• sú zármutok, strata blízkej osoby a smrť považované za prirodzenú súčasť života. 
• je otvorená kultúra, ktorá  ľuďom poskytuje oporu, aby mohli smútiť. 
• je prístup k podpore (vrátane citovej, praktickej, finančnej, sociálnej a duchovnej) považovaný za právo. 
• sa vyvíja úsilie s cieľom zaistiť, aby mal každý prístup k primeranej podpore v prípade straty blízkeho. 
• majú ľudia priestor a čas smútiť. 
• sa uznáva, že strata blízkej osoby môže ovplyvniť všetky aspekty života človeka 

(napr. vzťahy, školu, prácu). 

 

ĽUDIA V ŠKÓTSKU PODPORUJÚ PRIEATEĽOV, RODINU A PRÍSLUŠNÍKOV KOMUNITY, KTORÍ STRATILI 
BLÍZKU OSOBU A TO ZNAMENÁ, ŽE: 

• si uvedomujeme a uznávame, že potreby ľudí a reakcie súvisiace so zármutkom sú v rôznom čase 
odlišné. 

• zármutok a strata blízkej osoby môžu začať ešte pred smrťou a môžu trvať celý život. 
• pozostalí by malí cítiť, že majú podporu a ak budú chcieť, môžu hovoriť o človeku, ktorý zomrel.  
• stratu blízkej osoby a smútenie môže prežívať celá komunita, nielen jednotlivci. 
• existuje pomoc a znalosti, kam druhých poslať alebo odkázať, ak je potrebná ďalšia podpora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charta v prípade straty 
blízkej osoby pre deti 
a dospelých v Škótsku 
Táto charta obsahuje súbor vyhlásení, ktoré opisujú, ako môžeme v Škótsku podporiť osobu alebo 
skupinu ľudí, ktorí stratili blízku osobu. Dobrá starostlivosť v prípade straty blízkej osoby je ľudské 
právo. Táto charta je podnietená túžbou zaistiť v Škótsku všetko pre to, aby sme poskytli podporu 
ľuďom, ktorí majú ťažkosti následkom smrti blízkej osoby alebo niekoho v ich komunite. Každý 
v Škótsku je zodpovedný za to, aby sme toho dosiahli. Naše vyhlásenie je uvedené nižšie: 

 

 

Táto charta a ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.scottishcare.org/bereavement 

 
Túto chartu vytvorilo zoskupenie jednotlivcov a organizácií vrátane týchto: 
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